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संत फ्रान्ससस 

आठशे वर्ाांपूवी इटलीतील असससस शहरात 
एका मुलािा जसम झाला.   

“मी याला जॉि म्हणेि,” त्याच्या आईिे 
त्यािे िाव ठेवले. “त्यािे वर्ील फ्राससमध्ये 
आहेत. त्यांिासुद्धा आवर्ेल हे िाव!” 

 पण वडर्लांिा हे िाव आवर्ले िाही.  

जॉिला भेटा 

मी त्याि ंिाव 
फ्रान्ससस ठेवणार.  



फ्रान्ससस काही जसमत:ि संत िव्हत.े 
ििड एिाद्या व्यडिला मतृ्युिंतरि संत 
म्हणूि घोर्ीत करत.े पण त्यासाठी त्या 
व्यडििे एक िांगले आखण पववत्र जीवि 
व्यतीत केले असले पाहहजे.   

बालपणी फ्रान्ससस ववशेर् िागंला 
आखण पववत्र मुलगा िव्हता.  

पण तो ईश्वराबद्दल बरेि काही 
सशकला होता.  

लक्ष दे, फ्रान्ससस! बायबलिा अभ्यास 
वािि,  
सलिाण, 

अंकगखणत,  
लॅहटि 



त्याकाळी ििड िार श्रीमंत आखण 
मातब्बर असत.  

लोकांिा बाहेरच्या जगािी िूप 
कमी माहहती होती. मदत लागली 
की त ेिेहमी ििडकर् ेधाव घेत.  

प्रकाशािी तळपती 
तलवार आपल्याला 

वािवेल?  

ईश्वरािी इच्छा असेल तर. 

त्याकाळी छोट्या गावातही एिादे तरी 
ििड असे. शहरांतील ििड तर 
राजवाडयांसारिी मोठी असत.  

माझ्यासाठी 
प्रार्डिा कर. 



असससस हे एक मोठे शहर होते. 
नतरे् अिेक उत्साहवधडक गोष्टी होत्या. 
फ्रान्ससस अशा गोष्टींमध्ये सहभागी 
होत असे.   

मद्य 

त्यािे वर्ील कापर् व्यापारी होते. 
“मोठा होऊि तू हेि काम कर,” त े
फ्रान्सससला म्हणत. “बहुतके मुलं 
आपल्या वडर्लांिा धंदाि िालवतात.” 

पण फ्रान्सससला कापर् व्यापारी 
बिायिे िव्हत.े िरंतर त्यािे आपल्या 
भववष्याववर्यी वविारि केला िव्हता.  

फकती िणुिणुीत  
आहे हा! 



त्याकाळातील शहरे गसलच्छ आखण 
दगुांधीयुि होती. शहरांतील रस्त्यांवर 
सभकारी आखण खिसेकापू भटकत असत.  

 शहराशहरांमध्ये िेहमी हहसंक दंगे 
होत असत.   

वयाच्या बाराव्या वर्ी फ्रान्ससस 
अससससच्या बाजूिे पेरुन्जया िावाच्या 
शहराववरोधात लढला. त्याला बंदी 
बिवण्यात आले आखण वर्डभर तुरंुगात 
ठेवण्यात आले.  



शेवटी तो सुटला. घरी परतल्यावर तो 
गंभीर आजारी पर्ला. बरे व्हायला 
त्याला दोि वर्े लागली.  

फ्रान्ससस पुसहा दंगा करायला बाहेर 
पर्ला. मग असे काही घर्ले की त्यािे 
संपूणड आयुष्यि बदलूि गेले.   

स्पोलेटो िावाच्या एका जागी त्याला 
एक हदव्यवाणी ऐकू आली, “घरी जा 
आखण सेवा करण्यासाठी पुढील सूििांिी 
वाट पाहा.” 



फ्रान्सससिे सभोवताली िजर टाकली. 
“इतके सगळे गरीब आखण गरजवंत लोक! 
यांिा मदत केली पाहहजे,” त्यािे मिाशी 
पक्के केले.  

यािंतर हॉस्पीटल.  

एकदा घोर्से्वारी करतािा त्याला एक 
कुष्ठरोगी हदसला. या रोगामुळे शरीरावर 
सवडत्र िोर् येतात. त्याकाळी सवाांिा या 
रोगािी धास्ती वाटत असे.  

फ्रान्सससच्या मिातही त्यािी 
भीती होती. पण तरीही िाली झुकूि 
त्यािे कुष्ठरोग्याला पैसे हदले आखण 
त्याच्या हातािे िुंबि घेतले.  



फ्रान्सससिे एकांतात प्रार्डिा आखण 
चितंि करण्यात बराि काळ घालवला. 
मग त्याला साक्षात्कार झाला की त्यािे 
शक्य होईल तवेढी प्रभू येशुिी सेवा 
केली पाहहजे.   

प्रभू, मला 
मागडदशडि करा.  

“पण प्रभुिी सेवा करण्यािा सवोत्तम 
मागड कोणता?” त्यािे स्वत:ला वविारले.  

“पाद्री मोठ्या आसलशाि ििडमध्ये 
राहातात. पण येशू फकती साधे राहात! 
मीसुद्धा अशा ऐश्वयाडत राहाणार िाही!” 

“पाद्रयांकर् ेप्रार्डिेसाठी वेळ असतो, 
अभ्यासासाठी जागा असत ेआखण प्रत्येक 
गोष्टीसाठी नियम असतो. पण ईश्वरािी 
सेवा करण्यािा माझा मागड असा िाही!" 



फ्रान्ससस पंिवीस वर्ाांिे असतािा 
त्यांिा पुसहा एकदा तो हदव्य आवाज ऐकू 
आला, यावेळी संत र्सेमयि ििडमध्ये.  

“माझे घर दरुुस्त करा,” तो आवाज 
म्हणाला.  

“पण त्यासाठी पैसा पाहहजे,” फ्रान्ससस 
म्हणाले.  

मग कुणालाही ि वविारता 
फ्रान्सससिी आपल्या वडर्लांच्या 
दकुािातूि कापर्ािा गठ्ठा आणूि तो 
एका घोडयावर लादला. जवळच्या एका 
शहरात जाऊि त्यांिी त ेसवड कापर् 
ववकूि टाकले. िंतर त्यांिी घोर्ासुद्धा 
ववकूि टाकला.  



पैसे समळाल्यावर फ्रान्सससिा आिंद 
झाला. पण त्यांिे वर्ील चिर्ले. 
“आत्ताच्याआत्ता माझे पैसे मला परत 
कर,” त्यांिी फ्रान्सससिा िर्सावले.  

“हा पैसा ईश्वराच्या आखण गरीबांच्या 
मालकीिा आहे,” फ्रान्ससस म्हणाले.  

अससससच्या प्रमुि पाद्रींिीसुद्धा 
फ्रान्सससिा तो पैसा वडर्लांिा परत 
करण्यास सांचगतले.  

“मी सगळं काही परत करेि. हे 
कपर्सुेद्धा माझ्या वडर्लांिेि आहेत!” 

मग फ्रान्सससिी एका िोकरािा झगा 
घातला व त्यावर एक क्रॉस काढला. 
“आता ईश्वर हेि माझे एकमेव वर्ील,” 
असे म्हणत फ्रान्ससस निघूि गेले.  



अशा ररतीिे दोि वर्े निघूि गेली. 
फ्रान्ससस एका गरीब माणसािे जीवि 
जगू लागले. भूक लागल्यावर त ेभीक 
मागू लागले. त ेअससससच्या 
र्ोंगररांगांमध्ये भटकू लागले.  

लोक त्यांिा चिर्वू लागले. 
“तुझ्याकर् ेकाहीि िाही, तू किल्लक 
आहेस.” 

“माझ्या गरजेपुरतं सगळं माझ्याकर् े
आहे आखण मला जे बिायिं होतं त े
मी बिलोय,” फ्रान्ससस म्हणाला.  ” 

फ्रान्सससि िा 
तो?  

िाही, कुणी  
सभकारी आहे.  



फ्रान्सससिा संत र्सेमयि ििडिी 
दरुुस्ती करण्यात यश समळाले. मग 
त्यांिी दसुऱ्या, नतसऱ्या ििडिीही दरुुस्ती 
केली.  

तोवर घर, कुटंुब सोरू्ि फ्रान्सससिा 
तीि वर्ाांपेक्षा जास्त काळ लोटला होता.  

पोहटडउिकुला
ििड 

“मी प्रभूसाठी यापेक्षा जास्त 
काहीतरी करू शकतो. पण काय?” 
फ्रान्ससस वविार करू लागला.   

प्रवासात सोिेिाणे  
सयायि ंिाही.  

प्रवास....हंsss.  



“मी सवाांिा प्रभुिा मागड दािवेि,” 
फ्रान्ससस म्हणाले. “आखण मी माझं 
राहाणीमाि साधंि ठेवेि, त्याच्यासारिं.” 

मग त्यांच्याकर् ेजे काही र्ोर्िेार होत ेत े
सवड त्यांिी दाि करूि टाकले.  

फ्रान्ससस आता अठ्ठावीस वर्ाांिे 
होत.े त ेवेगवेगळ्या शहरांत फिरूि 
प्रविि देऊ लागले. सुरुवातीला त्यांिा 
िार कमी लोकांिा प्रनतसाद समळाला. 
मग हळूहळू त्यांच्याभोवती गदी वाढू 
लागली.  



मी फ्रान्सससिा शोधतोय. मला 
त्यांिा सशष्य बिायियं.  

फ्रान्सससिी ख्याती पसरू लागली.  

बिाडर्ड दा न्क्वंटावेल या गभडश्रीमंत 
आखण प्रनतवष्ठत माणसािे तर आपली 
सारी मालमत्ता ववकूि टाकली. 

फ्रान्ससस स्वत:ला आपल्यापेक्षा  
वरिढ समजत िाही.  

ते रोग्यांिी सेवा  
करतात. 

ते िेहमी िशु  
असतात.  

मी ऐकलंय की त्यांिी 
एक लांर्गा पाळलाय.  

त्यांिी सगळा पैसा गरीबांमध्ये 
वाटला आखण त ेफ्रान्सससिा सशष्य 
बिले.  

हळूहळू फ्रान्सससिे बारा सशष्य झाले.  



“आपण बारा सभक्षु (फ्रायर) प्रवास 
करू, प्रिार करू, गरजू लोकांिी काळजी 
घेऊ,” फ्रान्ससस म्हणाले. “आपल्याला 
लोक फ्रायसड मायिर म्हणूि 
ओळितील.” 

त ेकॅर्सलक ििडिे प्रमुि पोपिा 
वविंती करण्यास रोमला गेले. पोपिे 
त्यांच्या सभक्षुपंर्ाला मासयता द्यावी, 
अशी त्यांिी इच्छा होती.  



फ्रान्सससिा बरेि लोक येऊि समळाले.  

“कोणत्याही प्राण्याला कमी समजू 
िका. आपण सवडि देवािी लेकरे 
आहोत!” त ेसवाांिा म्हणत.  

भाऊ सूयड 
बहीण िदं्र 

“प्राणी कोणतंही भय ि बाळगता 
फ्रान्सससभोवती फिरतात!” त्यािे सशष्य 
म्हणत. “प्राण्यांिा फ्रान्सससच्या कोमल 
मिािी ओळि पटलीय.” 

फ्रान्सससिे निसगाडतील संुदर संुदर 
गोष्टींवर एक कववता केली होती.  



फ्रान्ससस आखण त्यांच्या सशष्यांिा 
फ्रान्ससस्कि िावािे ओळिले जात असे. 
र्ोडयाि काळात फ्रान्ससस्कि सभक्षु 
जगभरात गेले आखण अिेक देशांत 
फ्रान्ससस्कि पंर्ािा प्रसार झाला.   

फ्रान्ससस इन्जप्तला गेले. नतरे् 
त्यांिी जाऊ िये, अशी सवाांिी त्यांिा 
वविंती केली होती.  

इंग्लंर् 
 

फ्रासस 

जमडिी 

हंगेरी 

स्पेि 

“तुम्हाला ठार करतील नतरे्,” लोक 
म्हणाले.  

“इन्जप्तमध्ये युद्ध सुरू आहे. त ेलोक 
खिस्ती लोकांिा मारूि टाकतात!” 

पण फ्रान्सससिी कुणािेही ऐकले िाही.  

जाऊ दे त्यांिा! 

सुलताि, मला लोकांिी 
िव्हे तर ईश्वरािे पाठवलंय! 

सारासेि कँप 

असससस 



काही फ्रान्ससस्कि सभक्षुंिा 
फ्रान्सससिी दािवलेल्या मागाडिे 
िालणे कठीण जात होते.  

फ्रान्सससिे समर्डक म्हणत, “जाऊ 
दे, त ेअवास्तव मागण्या तर करत 
िाहीत िा." 

“फ्रान्ससस िाहीयेत इर्,े” एकदा 
असंतुष्ट फ्रान्ससस्कि एकमेकांिा 
म्हणू लागले. मग त ेएक योजिा 
आिू लागले.   

प्रवास कमी 

मांस आखण मद्य! 

प्रार्डिा अचधक,  
उपदेश कमी 

जास्त कपर्े फ्रान्सससिा हे कळलं 
पाहहजे! 



फ्रान्ससस इटलीला परतले तेव्हा हे 
सगळं त्यांिा पसंत पर्ले िाही. त्यांच्या 
अिुपन्स्र्तीत एक फ्रान्ससस्कि मठ 
बिवण्यात आला होता. फ्रान्सससिे 
आपले मत व्यि करण्याकररता साऱ्या 
सशष्यांिा गोळा केले. 

“भव्य इमारती, ववसशष्ट वेळी प्रार्डिा ही 
फ्रान्ससस्कि पद्धत िाही,” त ेम्हणाले.  

“पुसहा सांगतो. मालमत्ता बाळगू िका, 
साधे-सरळ जीवि जगा. जितवेर पे्रम 
करूि आखण त्यांिी काळजी घेऊि आपला 
प्रसार करा!” 



फ्रान्ससस आता बेिाळीस वर्ाांिे झाले 
होत ेआखण र्कले होते. “माझी देवाघरी 
जायिी वेळ झाली आता,” त ेम्हणाले. 
“माझ्या सभक्षुंिी काळजी घेण्यासाठी इतर 
लोक आहेत आता.” 

ये भाऊ, सलओ, 
माझ्यासोबत उपवास 

कर.  

फ्रान्सससिी काहीि िाल्ले िाही. त्यांिी 
प्रार्डिेत वेळ घालवला. “मी योग्य तिे 
केले िा, प्रभू?” त ेम्हणाले. “मला यािं 
उत्तर कळलं असतं तर बरं झालं असतं!” 

तवे्हाि त्यांच्यासमोर एक मिुष्यरुपी 
देवदतू प्रकट झाला. फ्रान्ससस आश्चयाडिे 
त्याच्याकर् ेबघू लागले. त्यािवेळी त्यांिा 
आपल्या शरीरावर जिमांिे व्रण हदसू 
लागले.  

“अगदी तसेि व्रण क्रॉसवर असतािा 
प्रभूिे सहि केले होत,े” सलओ म्हणाले.  



फ्रान्सससिे ईश्वरािे हदलेले त ेव्रण 
कधीि कुणाला दािवले िाहीत.  

आता त्यांच्या आयुष्यािी िि दोि 
वर्े उरली होती.  

त ेआजारी होत ेआखण त्यांिा िूप 
वेदिा होत होत्या.  

 

लवकरि त्यांिा 
शांतता लाभेल.  

पोपच्या र्ॉक्टरांिी त्यांच्यावर 
इलाज केले, पण काहीि उपयोग 
झाला िाही.  

“त ेमरतायत,” लोक म्हणू लागले.  



“मला अससससला सया. मी 
मतृ्युिं स्वागत करतो,” फ्रान्ससस 
म्हणू लागले.   

त्यांिा पोहटडउिकुला येर्ील ििडमध्ये 
िेले. नतरे् त्यांिी एका भाकरीिे तुकर् े
केले आखण नतरे् उपन्स्र्त असलेल्या 
प्रत्येक सभकु्षला एक तुकर्ा हदला.  

“मी माझं कायड उरकलंय. येशूिे 
तुम्हालाही तुमिं काम करण्यािी पे्ररणा 
द्यावी,” त ेम्हणाले.  

हे फ्रान्सससिे अिेरिे शब्द होते.  



संत फ्रान्सससववर्यी अचधक माहहती 

संत फ्रान्सससिे सलहहलेल्या प्रार्डिेच्या काही ओळी पुढे 
हदल्या आहेत. आजही ििडमध्ये ही प्रार्डिा म्हटली जाते.  

हे प्रभु, मला आपल्या शांतीि ेएक साधि बिवा.  
न्जरे् दे्वर् आहे, नतर्े मला प्रेम पेरू दे, 

कुणी द:ुिी असेल तर त्याला क्षमा करू दे,   

संशय असेल तर ववश्वास देऊ दे,  

िैराश्य असेल नतरे् आशा भरू दे 

अधंार असेल नतरे् उजेर् करू दे 

द:ुि असेल नतरे् सुि उधळू दे.... 

प्रार्डिा 

खिस्तािा जसम 

एकदा खिसमसच्या हदवशी 
फ्रान्ससस गे्रसशयोच्या ििडमध्ये 
एका बारशासाठी गेले. 
फ्रान्सससला पाहायला गदी 
उसळली. लोकांिी त्यांिा 
उपदेशही ऐकला. त्यािंतर 
झालेला बारशािा कायडक्रम 
लोकांिा िपू आवर्ला .  

दंतकर्ा 

फ्रान्सससववर्यी अिेक दंतकर्ा प्रिसलत आहेत. एका 
दंतकरे्िुसार, एकदा एक पक्षयांिा र्वा बाजारात मोठा 
कल्ला करत होते. त्यामुळे फ्रान्ससस प्रिार करू शकत 
िव्हते. ते पक्षयांिा म्हणाले, “तुम्ही शांत राहा आखण 
ऐका िि.” पक्षयांिी त्यांि ेम्हणणे ऐकले आखण त्याि े
पालिही केले. दसुऱ्या हदवशी देशातील सगळे पक्षी 
फ्रान्सससकर् ेआले. त्यांिी फ्रान्सससिा आशीवाडद हदले 
आखण क्रॉसिा आकार करूि ते आभाळात उरू्ि गेले.  

मेजवािीिा हदवस 

4 ऑक्टोबर रोजी कॅर्सलक ििडमध्ये संत 
फ्रान्ससस यांि ेस्मरण केले जाते.  

 



संत फ्रान्ससस याचं्या आयुष्यकाळातील महत्त्वाच्या तारिा 

1181/82 फ्रान्सससिा जसम इटलीतील असससस शहरात झाला.  

1202 फ्रान्ससस पेरुन्जयाववरुद्ध लढला. त्याला कैद करण्यात आले. 
1205 फ्रान्सससिे स्पोलेटो शहरात एक हदव्यवाणी ऐकली. ती हदव्यवाणी त्याला घरी 
परतण्यास सांगत होती.   

1209 फ़्रान्सससिी पोहटडउिकुलामध्ये छोट्या ििडिी दरुुस्ती केली आखण प्रिार सुरू केला.  

1209/10 पोपिी फ्रायर मायिरच्या िव्या पंर्ाला मासयता हदली.   

1212 फ्रान्सससिी महहला सभक्षुंिा पंर् संत क्लेयर स्र्ापि केला.  

1219 फ्रान्ससस इन्जप्तला गेले आखण तरे्ील सुलतािला भेटले.  

1224 फ्रान्सससला एक अद्भतू दृश्य हदसले. मग त्यांिा आपल्या शरीरावर व्रण हदसले.    

1226 फ्रान्ससस शांतपणे मतृ्युला सामोरे गेले.   

1228 फ्रान्सससिा कॅर्सलक ििडिे अचधकृतररत्या संत म्हणूि मासयता हदली.   

1939 पोप पायस XII िे फ्रान्सससिा इटलीच्या दोि महाि संतांपैकी एक म्हणूि घोर्ीत 
केले.   


